Privacyverklaring Bureau Financieel Toezicht
Het BFT houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van wet- en regelgeving waar een aantal
groepen beroepsbeoefenaars binnen het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en de financiële sector
zich aan moeten houden. Daarmee draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid, het beschermen van
de collectieve financiële belangen van de gebruikers van diensten van die beroepsbeoefenaren en de
integriteit van het financiële stelsel in Nederland. Om dit goed te kunnen doen, gebruikt het BFT
persoonsgegevens. Bij het werken aan rechtszekerheid en de bescherming van belangen hoort dat
het BFT op een veilige en zorgvuldige manier met deze persoonsgegevens omgaat.

In deze privacyverklaring leest u hoe het BFT omgaat met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
is uit de volgende onderdelen opgebouwd:
 Wat zijn persoonsgegevens?
 Waarvoor gebruikt het BFT uw gegevens?
 Hoe gaat het BFT met uw gegevens om?
 Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
 Op welke wijze kunt u contact opnemen met het BFT over uw rechten?
Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het BFT van u verwerkt bij de uitvoering
van de wettelijke taken.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over een persoon gaat of informatie die naar een
persoon te herleiden is. Er zijn twee soorten persoonsgegevens: de gewone persoonsgegevens en de
bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden van gewone persoonsgegevens zijn adressen,
telefoonnummers en e-mailadressen.
Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan anderen, omdat ze meer effect hebben op het leven
van de betrokken persoon. Gegevens over iemands ras, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijk
verleden of BSN zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden door
privacywetgeving extra beschermd.
Het BFT heeft onder andere te maken met strafrechtelijke persoonsgegevens, zoals strafbare feiten
en verdenkingen.
Waarvoor gebruikt het BFT uw gegevens?
Het BFT verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en wettelijke taken. Dit zijn onder
andere:
 Integraal toezicht op het notariaat;
 Integraal toezicht op gerechtsdeurwaarders;
 Toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme.

Hoe gaat het BFT om met uw gegevens?
Het BFT hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt
maatregelen. Zo worden er niet meer gegevens van uw verwerkt dan noodzakelijk en houdt men zich
intern bij de uitvoering van werkzaamheden aan een informatiebeveiligingsprotocol. Hieronder treft
u een overzicht aan van de uitgangspunten en maatregelen.
Uitgangspunten
Grondslag en doelbinding
Het BFT verwerkt alleen persoonsgegevens waar een wettelijke grondslag voor is. Daarbij zorgt het
BFT ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Dataminimalisatie
Het BFT gebruikt niet meer gegevens dan nodig voor het doel waar persoonsgegevens voor zijn
gevraagd en gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden.
Subsidiariteit en proportionaliteit
Het BFT zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens
worden verzameld. Daarbij kiest het BFT voor het gebruik van persoonsgegevens die de minste
inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om
een doel te verwezenlijken.
Bewaartermijnen
Bij het BFT bewaren we uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor het doel waarvoor ze
verzameld zijn en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Bij het bepalen van de bewaartermijnen
houdt het BFT rekening met de Archiefwet, de Algemene wet bestuursrecht en andere toepasselijke
wetten. Het BFT heeft de termijnen neergelegd in selectielijsten.
Maatregelen
Integriteit en verantwoordelijkheid
Het BFT neemt maatregelen voor een behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het BFT zorgt dat
persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en een
geheimhoudingsplicht kunnen die gegevens inzien of gebruiken. Verder zorgt het BFT voor een
passende beveiliging van persoonsgegevens.
Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Delen binnen de overheid
In een aantal gevallen is het BFT bevoegd en zelfs verplicht om aan andere overheidsorganisaties
persoonsgegevens en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken. Een voorbeeld is de
gegevensuitwisseling met de Belastingdienst. Voor de gegevensuitwisseling met andere
(overheids)organisatie bestaat er een wettelijke grondslag waarop dit gebeurd. Bijvoorbeeld
verstrekking van gegevens aan rechtelijke instanties, zoals de tuchtrechters. Vaak is de
gegevensuitwisseling ook geregeld in convenanten, samenwerkingsovereenkomsten of
toezichtsarrangementen.
Verwerking door derden
Het BFT maakt onder andere in verwerkersovereenkomsten afspraken met externe partijen die
persoonsgegevens namens het BFT verwerken.

Contact over uw rechten
U heeft inzage- en correctierecht. U kunt het BFT vragen wat er met uw gegevens wordt gedaan en
voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
U kunt uw verzoek indienen door een e-mailbericht te versturen naar post@bureauft.nl onder
vermelding van “inzagerecht en/of correctierecht”.
Functionaris gegevensbescherming
Het BFT heeft een (externe) functionaris gegevensbescherming. Dit is mevrouw A. Stout. U kunt
contact met haar opnemen, indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door
het BFT of indien u een datalek, veroorzaakt door het BFT, wilt melden. De functionaris
gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailaccount fg@bureauft.nl.

